
W Zabrzu nie sposób się 
nudzić. Bogatej ofercie 
turystycznej zapewnianej 
przez Kopalnię Guido oraz 
inne ośrodki znajdujące się 
na Szlaku Zabytków Tech-
niki, towarzyszy bowiem 
wiele propozycji przygoto-
wywanych przez instytucje 
kultury. Serdecznie zapraszam wszystkich miesz-
kańców oraz gości z całego regionu do Domu Mu-
zyki i Tańca, Teatru Nowego oraz Filharmonii Za-
brzańskiej. Amatorzy emocjonujących widowisk 
sportowych mogą kibicować legendarnemu Gór-
nikowi Zabrze. Tak zróżnicowana oferta powodu-
je, że z całą pewnością w Zabrzu każdy znajdzie 
coś dla siebie.   

Małgorzata Mańka-Szulik, 
prezydent Zabrza

Tu nie ma miejsca na nudę
W Zabrzu imprezy kulturalne odbywają się przez cały rok. Bogata oferta kulturalna spra-
wia, że każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Mnogość wydarzeń artystycznych 
na najwyższym poziomie, którymi może pochwalić się Zabrze, robi wrażenie. Koncerty,  
w których biorą udział artyści z kraju i z zagranicy, dziesiątki wystaw, spektakli, tysiące zaanga-
żowanych mieszkańców, dziesiątki organizacji pozarządowych i firm konsekwentnie wspierających 
kulturę – wszystko z korzyścią dla miasta i regionu.

Dom Muzyki
i Tańca

„Muzyka na poziomie”, to cykl koncertów w nie-
zwykłej scenerii kopalnianego podziemia. 
Muzyczne spotkania 320 metrów pod ziemią 
mają swój nieodparty urok. Sala, w której wystę-
pują artyści każdorazowo wypełnia się po brzegi.  
Urok tego  miejsca przyciąga zarówno publicz-
ność, jak i znakomitych artystów.

Dom Muzyki i Tańca to jedna z największych sal kon-
certowych w Polsce. Na swojej scenie ponownie gości 
największe gwiazdy. Nie tylko zabrzanie, ale i goście 
odwiedzający Zabrze mogą być zachwyceni poziomem 
artystycznym i bogatą ofertą kulturalną wydarzeń orga-
nizowanych w Domu Muzyki i Tańca. 

Na scenie DMiT-u mieliśmy okazję zobaczyć m.in. ze-
spół Vaya Con Dios, Ive Mendes, grupę Audiofeels, 
Chrisa Bottiego, Chicka Corea oraz Marcina Wyrost-
ka. Były też muzyczne spektakle – rock opera Jesus 
Christ Superstar, Krystyna Janda ze spektaklem „Bo-
ska”, występ mistrzów tańca irlandzkiego Gaelforce 
Dance czy niezwykle lubiany Waldemar Malicki z  Fil-
harmonią Dowcipu. W najbliższym czasie w DMiT rów-
nież mnóstwo atrakcji; 

••• Kossakowie 
do 30 listopada 2010 r.

Dzieła autorstwa trzech pokoleń rodziny Kossaków, to 
prawie 70 obrazów i rysunków z prywatnych kolekcji, 
wykonanych w różnych technikach. 

Kopalnia
Guido

W niezwykłej scenerii kopalni Guido, 26 listopada 
o godz. 20.00, zaprezentuje się międzynarodowa 
grupa elektro-akustyczna z  Barcelony (Hiszpa-
nia). 
Ich muzyka to mieszanka jazzu, hip hopu, folku 
oraz elektro z silnymi wpływami muzyki flamenco.

••• Maryla Rodowicz
20. 11 godz. 19.00

Tej artystki przedstawiać nie trzeba. Jej przeboje „Sing-
-sing”, „Damą być”, „Dziś prawdziwych Cyganów już 
nie ma”, „Do łezki łezka”,  „Hej, żeglujże żeglarzu” czy 
„Niech żyje bal” znają wszyscy.

••• Raz Dwa Trzy  
24.11 godz. 19.00

••• Andrzejkowa Filharmonia Dowcipu
26.11 godz. 19.00

Muzyczno – kabaretowe show Waldemara Malickiego 
i Jacka Kęcika to ciekawe i zaskakujące aranżacje 
utworów muzyki klasycznej i rozrywkowej przeplatane 
skeczami,błyskotliwym żartem i niekonwencjonalnymi 
pomysłami. 

Filharmonia
Zabrzańska
Filharmonia Zabrzańska 
ma już 60 lat. Od niedaw-
na prowadzi działalność w 
zaadaptowanym na potrze-
by filharmoników prawie 
stuletnim budynku bibliote-
ki będącej częścią dawnej 
Huty Donnersmarcka.

W swoim repertuarze orkiestra ma utwory epoki kla-
sycyzmu i wczesnego romantyzmu, chętnie sięga tak-
że po dzieła współczesne - szczególnie kompozytorów 
szkoły śląskiej. W stałych cyklach prezentowane są es-
tradowe wykonania oper i operetek. 

Atrakcją repertuarową jest kilka różnych programów z 
muzyką popularną, filmową, jazzową, musicalową i roz-
rywkową. W sezonie artystycznym zespół przygotowuje 
około 20 programów symfonicznych, 5 oratoryjnych, 
kilka rozrywkowych oraz 10 osobnych programów cy-
klicznych dla dzieci i młodzieży.

••• Koncert Andrzejkowy
26.11 godz. 18.00 

Kompozycje Dimy Chaabacka, popularna muzyka orkie-
strowa.
Dima Chaaback - fletnia Pana.

••• Adwent u Św. Macieja
Kościół Św. Macieja
12.12  godz. 16.00

Muzyka popularna i świąteczna.
Wstęp wolny.

Teatr
Nowy

••• Pół żartem, 
pół sercem
21. 11. godz. 18.00
28. 11. godz. 18.00

••• Modliszka
27. 11 godz. 18.00 

••• Nie ma jak 
Bohema
27. 11 godz. 20.00 

Inauguracja działalności 
kawiarni Artystycznej Te-
atru Nowego

Od początku istnienia odgrywał znaczącą funkcję kul-
turotwórczą i edukacyjną. Do chwili obecnej przygoto-
wał ponad 220 premier, w tym premiery autorów ślą-
skich  Na przestrzeni 45 lat z Teatrem Nowym w Zabrzu 
współpracowało wielu znanych reżyserów, scenografów 
i muzyków - wysoko ceniąc sobie poziom artystyczny 
zespołu


